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  فرد رسول دلیررویمهندس  مدرس

 های مدار، و مدارهای مقاومتیاجزای مدار، مدل  .1 مباحث

o  مدارهای فشرده 

o  خازن )خطی و غیرخطی(، سلف غیرخطی(معرفی اجزای مدار شامل مقاومت )خطی و ،

 )خطی و غیرخطی(، منابع مستقل و وابسته ولتاژ و جریان

o قوانین کیرشف 

o هاشکل موج 

o توان و انرژی 

o های تحلیل گره و مش در مدارهای مقاومتیروش 

o مدار معادل تونن و نورتن 

o استفاده از قانون جمع آثار و تقارن در تحلیل مدار 

o عملیاتی و برخی از کاربردهای خطی آنهای کنندهتقویت 

 مروری گذرا بر حل معادالت دیفرانسیل معمولی با ضرایب ثابت .2

 تحلیل مدارهای مرتبۀ اول .3

o پاسخ گذرا و پاسخ حالت دائم 

o پاسخ پله 

o پاسخ ضربه 

 تحلیل مدارهای مرتبۀ دوم .4

o پاسخ پله 

o پاسخ ضربه 

o نوسان 

 کاربرد تبدیل الپالس و تحلیل حالت دائم سینوسی .5

o بدیل الپالس و کاربرد آن در مدارهای الکتریکیت 



 

o مفاهیم امپدانس و ادمیتانس 

o تحلیل حوزۀ فرکانسی 

o تابع شبکه و پاسخ فرکانسی 

 توان در حالت دائمی سینوسی .6

o )توان متوسط )فعال یا اکتیو 

o مفهوم مقادیر مؤثر 

o قضیۀ انتقال توان بیشینه 

 و نمایش آنها  (Two port)شبکه های دو دهنه  .7

 


